Schellerbergweg 12
Dit perceel had van begin 1800 tot 1910 aangeduid met Schelle en huisnummer 3.
Van 1910 tot 1930 Schelle B 185 en daarna tot 1947 Schelle B 224.
Vanaf 1947 het huidige adres Schellerbergweg 12.

Situatie 2021

Kaarten uit 1832 met rechts kaart met de kadastrale nummers nr. 12 had nummer 77.
1800 - 1873
Eigendom
Begin 1800 is deze boerderij in het bezit van Wolfert Abraham Johannes Roosendael, [1761 – 1831],
Predikant in Dalfsen.
Je vraagt je af hoe een Predikant uit Dalfsen aan een boerderij in Schelle komt?
Wel, hij is rond 1795 getrouwd met Fenna Hendrina Greven [1765 – 1833].
Haar ouders zijn Herman Joan Greven en Elisabeth Catharina Ravesteijn.
Herman brengt door zijn huwelijk met Elisabeth in 1760 het landgoed “De Schellerberg” weer binnen de
familie Greven. Ook de broer van Fenna, Alidanus Joan heeft begin 1800 de nodige bezittingen in Schelle.
Wolfert Abraham Johannes Roosendael en Fenna Hendrina Greven kregen 3 kinderen, Stephanus geb.
1796, Jacoba geb. 1799 en Hermanna Johanna geb. 1800.
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Na het overlijden van Wolfert Abraham en Fenna Hendrina, komt het eigendom op naam van de kinderen.
Hun kinderen overlijden in 1835, 1848 en 1853, waarna de erven nog eigenaar blijven tot in 1873.
Zij verkopen het onroerend goed aan Gerrit Boerkamp, hij is een neef van Magdalena Hulsdonk –
Boerkamp die tot dan toe het recht van opstal heeft.
Gebruik – recht van opstal
Het recht van opstal is bij Frederik Hulsdonk [1780 – 1861] geb. te Duistervoorde [Gld].
Hij was timmerman en of er ook agrarische activiteiten waren is niet bekend.
Frederik heeft geen gelukkige huwelijken gehad, hij is twee maal weduwnaar geworden.
Zijn eerste huwelijk is in 1812, hij huwt dan Margaretha Willems of Velthuis geb. in 1776 te Zwolle.
Zij trouwen in Zwollekerspel, dat wil zeggen dat Frederik hoogstwaarschijnlijk reeds in Schelle woont.
Frederik en Margaretha krijgen 1 dochter die na 9 maanden komt te overlijden.
Margaretha overlijdt in februari 1814 in Schelle.
Frederik huwt in oktober van 1814 met Maria Rutgerts of Kranenkamp, [1772 – 1832] dienstmaagd.
Of er kinderen geboren zijn is niet bekend. Waarschijnlijk niet, want Maria is bij haar trouwen 42 jaar.
Zij overlijdt in Schelle op 1 juli 1832.
Dan huwt Frederik op 19-06-1833, 52 jaar oud met Magdalena Boerkamp, [1795 – 1883] geb. te Zwolle.
Ook hier waarschijnlijk geen kinderen.
Na het overlijden van Frederik gaat het recht van opstal naar zijn weduwe Magdalena.
In 1873 koopt haar neef Gerrit Boerkamp het onroerend goed van de erven Roosendael.
1873 – 1925
Gerrit [1842 – 1875] overlijdt reeds in 1875 waardoor zijn bezittingen via een afgifte legaat overgaan naar
zijn ongetrouwde zus Maria Boerkamp [1836 – 1904].
Of zij er een boerderij runt of alleen woont is niet bekend.
Zij overlijdt in 1904 en dan wordt haar bezit verkocht aan Bernardus Hermannus Veldman.
Bernardus is in 1889 getrouwd met Maria Catharina van den Berg. Zij is geboren aan de Kleine Veerweg 9.
Haar ouders Jan van den Berg en Maria Catharina Reirink, huurden kort na hun huwelijk de pas gebouwde
boerderij aan de Kleine Veerweg 9. Eigendom van Notaris Nilant uit Zwolle.
Bernardus is landbouwer.
In 1909 wordt er bijgebouwd.
In 1925 worden de percelen verkocht aan Albert Dijsselhof [1888 – 1966].
1925 - 1961
Albert Dijsselhof is op 19-04-1919 getrouwd met Geesje Ruitenberg.
Zij gingen boeren aan de Schellerbergweg 12. In 1931 wordt er bijgebouwd of verbouwd.
Er werden twee kinderen geboren, Hendrika geb. in 1920, en later getrouwd met Willem Aalberts,
en Willempje geb. in 1924 en later getrouwd met Tijmen [Tiem] Dingerink.
Na het overlijden van moeder Geesje Ruitenberg in 1947 wordt het perceel kadastraal omgenummerd.
Intussen zetten Willempje en haar man Tiem Dingerink de boerderij aan de Schellerbergweg 12 voort.
Zij huren van vader Albert.
In 1961 vindt er een ruiling plaats tussen de familie Dijsselhof en Gerrit Jan Johan Burger [1898 - 1985] uit
de buurtschap Zalné/Wijthmen.
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Gerrit Jan Burger gaat in Schelle wonen en Tiem Dingerink en Willempje Dijsselhof gaan naar de boerderij
in Zalné. Waarschijnlijk heeft die boerderij meer toekomst mogelijkheden. In Schelle is schaarste aan
landbouwgrond.

Foto uit begin jaren ’70.

Foto begin jaren ’70.
1961 – 2009
Gerrit Jan Burger wordt in Schelle hobby boer. Hij is in 1925 getrouwd met Annigje ten Klooster.
Gerrit Jan Johan Burger komt in 1985 te overlijden en dan gaat het perceel naar zoon Johan [Joop] Burger,
[1928 – 1999]. Joop Burger is getrouwd met Jentje Bredewout. Zij wonen in dezelfde boerderij als vader
Gerrit Jan. Joop heeft zijn werkzame leven bij de gemeente Zwolle gewerkt.
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Jentje Bredewout en Johan [Joop] Burger.

Foto begin jaren ’70 genomen vanaf Schellerbergweg 14-16.
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Boomgaard aan de voorzijde van en behorend bij de boerderij.
Na het overlijden van Joop Burger in 1999 verkopen de kinderen het perceel aan de familie Doorenbos.
Die runnen een transportbedrijf met tankauto’s voor het vervoer van melk, “De Melkweg” geheten.
De familie Doorenbos verbouwt de boerderij tot een woonboerderij.
In 2009 wordt de woonboerderij verkocht aan een familie die er maar kort woont.
Zij verkopen het pand in 2010 aan de familie Oldenbeuving.
2010 - 2021
De familie Oldenbeuving gaat na verloop van tijd nog het e.e.a. bouwen en verbouwen.
Anno 2021 woont deze familie er nog steeds.

Situatie 2021.
Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam Burger.
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